(AUTISM SPECTRUM
DISORDER) - မိဘမ္ာ့အတျကး အခ္ကးအလကး သတငး့လႊာ
(ASD) ဆိုသညးမြာ အဘယး
နညး့။

မြာ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့မႈ

ႏြငးံဆုိငးေသာ၊ သု႔မ
ိ ဟုတး သငးယူ်ခငး့ ႏြငးံ ေတျ့ေခၐ်ခငး့

်ဖစး

ကို ဆိုလုိပါ သညး။ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ- စိတးခဵစာ့မႈ၊ လူမႈေပါငး့သငး့ဆကး

ဆဵေရ့ ႏြငးံ အ်ပဳအမူ လုပးေဆာငးပဵုမ္ာ့အေပၐ ထိခိုကးအက္ိဳ့သကးေရာကး ေစသညးံ ဦ့ေႏြာကး အလုပးလုပးပဵုႏြငးံ ဆကးစပးေနသညးံ ်ပႆနာတစးခုခု
ေၾကာငးံ ယငး့သု႔်ိ ဖစးေပၐေစ်ခငး့်ဖစးပါသညး။ ယငး့ ဦ့ေႏြာကး အလုပးလုပးပဵု ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့က ထပးခါထပးခါလုပးသညးံ အ်ပဳအမူမ္ာ့ ႏြငးံ လူမႈေပါငး့
သငး့ဆကးဆဵေရ့ အခကးအခဲမ္ာ့ ကဲံသုိ႔ေသာ ်ပႆနာမ္ာ့ ကို ေပၐေပါကးေစႏုိငးသညး။ ASD ရိြသညးံ ကေလ့မြာ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵေရ့
ႏြငးံ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ တုနး႔်ပနး ေဆာငးရျကးမႈတို႔၌ ရုနး့ကနးလႈပးရြာ့

၎

ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ ေနာကးက္ေန်ခငး့

်ဖငးံ ရြငး့်ပလုိ႔မရႏုိငး ါ ၊ ယငး့ကေလ့၌

စိတးထဲစျဲ လနး့ေနမႈ ႏြငးံ ထပးခါထပးခါ ပဵုစဵတူလုပးေဆာငးသညးံ အ်ပဳအမူ၊ စိတးဝငးစာ့မႈ ႏြငးံ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကး ႈမ္ာ့ ရိြေနတတးသညးံအ်ပငး ပဵုမြနး မဟုတး
ေသာ အာရဵုခဵစာ့မႈ်ဖငးံ တုနး႔်ပနးေဆာငးရျကးမႈ တု႔လ
ိ ညး့ ရိြေနတတးသညး။
ေရာဂါကို မညးသုိ႔ ရြာေဖျ ေဖား ထုတးမညးနညး့။
ASD ေရာဂါ ရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့ အေတျ႔အၾကဵဳရငးံ ကျ္မး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့မြ ကေလ့မ္ာ့၏ လူမႈေရ့၊ ေပါငး့သငး့ဆကး ဆဵေရ့၊ ႏြငးံ ကစာ့ပဵု ကစာ့နညး့
မ္ာ့၊ ၎တိ႔၏
ု ဘာသာစကာ့ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ ႏြငးံပတးသကး၍ ၎တု႔ိ မိဘမ္ာ့ကို လူေတျ႔ေမ့်မနး့ စဵု စမး့်ပီ့ အ်ပဳအမူပိုငး့ဆုိငးရာ ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့
အတျကး ၎ကေလ့မ္ာ့အာ့ စူ့စမး့ေလံလာၾကပါသညး။ ယငး့ပညာရြငးမ္ာ့ကကေလ့ ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့ကို အေမရိကနး စိတးေရာဂါႏြငးံ သကးဆုိငး
ေသာ အဖျ႔အ
ဲ စညး့မြ ေဆာငးရျကး်ပီ့စီ့ထာ့သညးံ စာရငး့ဇယာ့ႏြငးံ ႏိႈငး့ ယြဥး ေလံလာၾကသညး။ ကေလ့၏ အ်ပဳအမူမြာ ယငး့ကေလ့၏ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့မႈပိုငး့ဆုိငးရာ
အသကး

အလုိကး ပဵုမြနး ဟုတးမဟုတးကို စဥး့ စာ့သဵု့သပးသညး၊ သု႔မ
ိ ဟုတး ေရာဂါလကၡဏာအရ အ်ခာ့ေသာ ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့မႈပိုငး့ဆုိငးရာ အေ်ခအေနအ်ဖစး

ညႊနး်ပေနမႈ ရိြမရိြကို ေလံလာ သဵု့သပးသညး။ ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့မြာ ကေလ့ဘဝကတညး့မြ စတငး်ပသေနရမညး်ဖစး်ပီ့ ေန႔စဥးႏြငးံအမြ္ကေလ့၏

ႈပးရြာ့

ေဆာငး ရျကးပဵုတ႔က
ုိ ို အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေပၐေနေစရမညး။ အကယး၍ ကေလ့၌ လဵုေလာကးေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့ ရိြေနပါက၊ ယငး့ကေလ့ ၌
အထီ့က္နး

ေဝဒနာ စိတးေဖာကး်ပနးမႈ ေရာဂါလကၡဏာ ရိြေၾကာငး့ ေပၐလျငးထငးရြာ့ေန်ပီ်ဖစးသညး။ “နယးပယး” ဟူ သညးံ စကာ့လဵု့ ၏ ဆုိလုိရငး့မြာ

ASD ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့မြာ သိမးေမျ႔မႈအေ်ခအေနမြ ်ပငး့ထနးသညးံအေ်ခအေနသုိ႔ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ေ်ပာငး့လဲ ႏိုငးေၾကာငး့ ဆုိလုိရငး့်ဖစးသညး။
မညးသညးံအရာမ္ာ့က
်ဖစးေပၐေစသနညး့။ ကျ္ႏုးပးတို႔ သိထာ့သညးမြာ ေဝဒနာမြာ မိဘမ္ာ့ေၾကာငးံ ေပၐေပါကးရ်ခငး့မဟုတးပါ။ ASD မြာ ဦ့ေႏြာကးႏြငးံ အာရဵု ေၾကာဆုိငးရာ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့တုိ့တကးမႈ မူမမြနး်ခငး့၊
ဦ့ေႏြာကး၏ ကနဦ့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးပဵုထဲ၌ တစးစဵုတစးခု ေပၐေပါကးေန်ခငး့မ္ိဳ့်ဖစးသညး။ ကျ္ႏုးပးတုိ႔သိထာ့သညးံ အ်ခာ့အခ္ကးမြာၾ

ေစာ

ေရာဂါရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့ႏြငးံ အေစာပိုငး့ေရာဂါကုသ်ခငး့တုိ႔မြာလညး့အလျနး အေရ့ၾကီ့လြပါသညး။ ASD မြာ အေၾကာငး့အရာ တစးခုထကးမက ပဵုစဵ
အမ္ာ့အ်ပာ့်ဖငးံ ေရာဂါဝငးေရာကးလာ်ခငး့မ္ိဳ့်ဖစးသညး။ အေမရိ ကနး်ပညးေထာငးစု၌ ကေလ့ 1% သု႔မ
ိ ဟုတး ကေလ့ 88 ေယာကးလြ္ငး 1 ဦ့၌ ASD
ေရာဂါရိြေနပါသညး။ သုေ

သနေဖား်ပခ္ကးအရ ဦ့ေႏြာကးထဲ၌ ဦ့ေႏြာကး အစိတးအပိုငး့ အပိုအလို စသညး ်ဖစးေပၐေစသညးံ မ္ိဳ့ရို့ဗီဇ အေ်မာကးအမ္ာ့ရိြ

သညး၊ သု႔ေ
ိ သား ASD အာ့ ်ဖစး

ေစသညးံ မ္ိဳ့ရို့ဗီဇ အေၾကာငး့ကို ယခုတုိငး နာ့မလညးႏုိငးၾကေသ့ပါ။ သုေ

သနပညာရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံလညး့ အ်ခာ့

်ဖစးႏုိငးေ်ခ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာအေ်ခအေနႏြငးံ အ်ခာ့ေသာအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ကို ဆကးလကးစူ့စမး့ေလံလာေနဆဲ်ဖစး
သညး။ သငးံ ကေလ့၏ ASD ေရာဂါလကၡဏာ၌ သိသာထငးရြာ့သညးံ မ္ိဳ့ရို့ဗီဇ ်ပ ႆနာအေၾကာငး့ရငး့ ရိြမရိြ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ႏုိငးရနး မ္ိဳ့ရို့ဗီဇ ကျ္မး့က္ငး
ပညာရြငးႏြငးံ သျာ့ေရာကး်ပသ်ခငး့မြာ အေထာကးအကူ်ပဳႏုိငးပါလိမးံမညး။
ယငး့ေရာဂါအေ်ခအေန ်ပနးလညးေကာငး့မျနးလာႏုိငးပါမညးလာ့။ ASD ေရာဂါရိြသညးံ ကေလ့အာ့လဵု့အေန်ဖငးံ အ်ပငး့အထနး သငးယူ ်ခငး့၊ အေစာပိုငး့
ၾကာ့ဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ စတငးလုပးေဆာငးပါက ၎တိ႔၏
ု လူမႈဆကးဆဵေရ့၊ ဘာသာစကာ့ ႏြငးံ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ တို့တကးေအာငး လုပးေဆာငးႏိုငးၾက
သညး။ ASD ရိြေသာ ကေလ့အမ္ာ့စု၊ ၎တို႔၏ ေရာဂါလကၡဏာ ၾကီ့ၾကီ့မာ့မာ့ ်ဖစးေပၐ တို့တကး လာေသာ်ငာ့လညး့၊ အ်ပဳအမူ ႏြငးံ လူမႈေပါငး့သငး့
ဆကးဆဵေရ့တိ႔၌
ု တစးသကးလဵု့ ရြညးၾကာသညးံ ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့မႈလညး့ ရိြေနပါလိမးံ မညး။ ကေလ့တစးဦ့ခ္ငး့စီမြာ တစးမူထူ့်ခာ့ခ္ကးတစးခုစီ ရိြတတးၾက်ပီ့
ASD ရိြေနသညးံ ကေလ့အာ့လဵု့မြာလညး့ ၎တိ႔၏
ု လုိအပးခ္ကး ႏြငးံ ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့လညး့ ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့မႈ ရိြေၾကာငး့ သတိရပါ။
ASD အတျကး ေရာဂါကုသ န
ႈ ညး့လမး့မ္ာ့မြာ အဘယးနညး့။ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈပိုငး့ဆုိငးရာ ႏြငးံ အ်ပဳအမႈပိုငး့ဆိုငးရာ ၾကာ့ဝငး ေဆာငးရျကး ေပ့မႈတ႔မ
ို ြာ ေရာဂါ
ကုသမႈ၏ အဓိကအစိတးအပိုငး့်ဖစးသညး။ လူမႈေပါငး့သငး့ဆကးဆဵေရ့ ႏြငးံ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ တုနး႔်ပနးေဆာငးရျကးမႈတို႔၌ ဆို့ဆို့ရျာ့ရျာ့ ေႏြ့ေကျ့ေႏြာငးံေႏြ့

1

ေနသညးံ ကေလ့မ္ာ့အတျကး ေရာဂါကုသမႈ အာရဵုစိုကးရနး အဓိကမြာ သာမနးအ်ပဳအမူမ္ာ့ တို့တကးလာ်ခငး့ ဥပမာ အရာဝတၳဳ တစးခုခုသ႔ုိ ညႊနး်ပ်ခငး့
သု႔မ
ိ ဟုတး ယငး့အရာဝတၳဳကို ၾကညံး်ခငး့ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာဆုိရနး အသဵ်ပဳ်ခငး့ စသညးံ အ်ပဳအမူမ္ိဳ့်ဖစးသညး။ မၾကာခဏ ေရာဂါကုထဵု့တစးခုက ကေလ့အ
တျကး အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ အနညး့အက္ဥး့ကို ေပ့စျမး့ႏုိငးသညး။ မိဘ မ္ာ့ကိုယးတိုငး ၎တို႔ကေလ့မ္ာ့အတျကး ယငး့ကုသမႈနညး့လမး့ နညး့စနစးကို

ငးယူ

်ပီ့ ပဵုစဵတူ လိုကးလုပးသညးံအခါ၌ ယငး့ေရာဂါ ကုသမႈမြာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ အရိြဆဵု့်ဖစးပါသညး။ သိမးေမျ႔်ပီ့ ေရာဂါလကၡဏာ ႏုေသ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့
အတျကး၊ ကေလ့အာ့ ဘာသာစကာ့ ႏြငးံ လူမႈဆကးဆဵေရ့ကို သငးၾကာ့ေပ့ရနး အေထာကးအကူ်ပဳသညးံ အ်ခာ့ ၾကာ့ဝငးေဆာငးရျကးႏုိငးေသာနညး့လမး့
မ္ာ့ လညး့ရိြပါသညး။ ေရာဂါကုသမႈ သုိ႔မဟုတး ပညာေရ့ဆိုငးရာ အစီအစဥးမ္ာ့ ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့မြာ ASD ေရာဂါပိုငး့ ကျ္မး့က္ငးသူ တစး ဦ့ခ္ငး့ သု႔မ
ိ
ဟုတး အဖျ႔လ
ဲ ိုကး ကုသလုပးေဆာငးေသာအခါ၌ အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးသညး။
မိဘတစးဦ့အေန်ဖငးံ ကျ္ႏုးပး၏ကေလ့အာ့ ကူညီေပ့ႏုိငးရနး ကျ္ႏုးပးအေန်ဖငးံ ဘာလုပးေပ့ႏုိငးသနညး့။ မိဘတစးဦ့အေန်ဖငးံ သငး ယခငးက ေကာငး့မျနး
သညးံ အရာအာ့လဵု့ကို ေဆာငးရျကးခဲံသညးံအတိုငး့ဆကးလကးလုပးေဆာငးေပ့ပါ။ ၾကာ့ဝငးေဆာငးရျကးႏိုငးမညးံ နညး့လမး့ ေကာငး့ အခ္ိဳ႕ကို သငးယူတတး
ေ်မာကးရနး ေမ့်မနး့စဵုစမး့ပါ သု႔မ
ိ ြသာ သငးံ ကေလ့ႏြငးံအတူ ထိုနညး့လမး့မ္ာ့အတိုငး့ သငးလိုကးနာ ေဆာငးရျကးႏိုငးလိမးံမညး်ဖစး ါသညး။ သငးံ ကေလ့၏
ေရာဂါခ္ိဳ႕ယျငး့မႈေတျ႔ရိြခ္ကး ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ သငးတတးႏုိငးသေလာကး သငးယူေလံ လာပါ ထိုသ႔ေ
ုိ ဆာငးရျကးမြသာလြ္ငး သငးံ ကေလ့ အဖျ႔ထ
ဲ ဲ၌ ဗဟုသုတ
ရိြေသာ အဖျ႔ဝ
ဲ ငးတစးဦ့ ်ဖစးလာႏိုငးပါသညး။ ေခတၱအနာ့ယူ

ဝနးေဆာငးမႈကို ေတာငး့ခဵ်ခငး့်ဖငးံ သငး ေခတၱခဏနာ့်ပီ့ သငးံကေလ့အတျကး

ချနးအာ့်ပညံးဝသညးံ မိဘ တစးဦ့်ဖစးလာႏုိငးသလုိ အထူ့ကျ္မး့က္ငး ဆရာတစးဦ့အေန်ဖငးံလညး့ ရပးတညးလာႏုိငးပါမညး။ လုပးေဆာငးနညး့ နညး့ဗ္ဴဟာ
မ္ာ့ႏြငးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မြ္ေဝ ႏုိငးရနး အ်ခာ့ေသာ မိသာ့စုမ္ာ့ထဵသုိ႔ သျာ့ေရာကး လညးပတးေလံလာပါ။
ေရာဂါကုသရာ၌ အေထာကးအကူ်ပဳႏိုငးမညးံ ေဆ့ဝါ့ကုသမႈရိြပါသလာ့။ ယငး့အခ္ိနး၌၊ ASD ေရာဂါအာ့ ကုသေပ္ာကးကငး့ေစႏုိငးေသာ ေဆ့ဝါ့ကုသမႈ
တစးခုမြ္မရိြပါ။ ကေလ့တစးဦ့မြာ ASD ေရာဂါလကၡဏာႏြငးံအတူ ၾကီ့ထျာ့လာ်ပီ့ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့တို့တကးလာသညးႏြငးံအညီ ၎ တိ႔၌
ု စို့ရိမးေၾကာငးံၾကမႈ သု႔မ
ိ ဟုတး
စိတးအာ့ငယးစိတးဓာတးက္ဆငး့သညးံ ေရာဂါလကၡဏာ သျငး်ပငးမ္ိဳ့ ရိြႏိုငးပါလိမးံမညး။ အခ္ိဳ႕ ကေလ့ မ္ာ့မြာမူ မိမိကုိယးမိမိ-ထိခိုကးေစသညးံ အ်ပဳအမူ၊
ထပးခါထပးခါ လုပးေဆာငးသညးံ

ႏြငးံ စိတးဝငးစာ့မႈရိြ်ခငး့၊ သု႔မ
ိ ဟုတး အာရဵု အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့်ခငး့၊ စိတးလိုကးမာနးပါလႊတးခနဲ လုပးတတး်ခငး့၊

အ်ငိမးမေန ဂနာမ်ငိမး်ဖစး်ခငး့ (ADHD) စသညးံ ေရာဂါလကၡဏာမ္ိဳ့ ရိြေနတတးသညး။ တစးခါတစးရဵ၌ ကေလ့ဆရာဝနး သု႔မ
ိ ဟုတး ကေလ့
စိတးေရာဂါကုဆရာဝနးတို႔မြ ယငး့ ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့ကို ေဆ့ဝါ့ အသဵု့်ပဳလ္ကး ေရာဂါေလ္ာံနညး့သကးသာေအာငး လုပးေဆာငးေပ့ႏုိငးေလသညး။
ကျ္ႏုးပးကေလ့၏

က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ စီစဥးလုပးေဆာငးေပ့သူအေန်ဖငးံ မညးသ႔ုိ ကူညီေပ့ႏုိငးပါသနညး့။ သငးံ ကေလ့ ဆရာဝနး သု႔မ
ိ ဟုတး

က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ စီစဥးလုပးေဆာငးေပ့သူ (သငးံ “အိမးတင
ျ း့ေဆ့ဝါ့ကုသမႈ”) မြ သငးံအာ့ ေအာကး ပါအတိုငး့ ကူညီေပ့ႏုိငးပါသညး 

ASD ေရာဂါခဵစာ့ေနရသညးံ ကေလ့မ္ာ့၌ မၾကာခဏ်ဖစးေပၐတတးသညးံ ေဆ့ဝါ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့အတျကး ၾကီ့ၾကပးလုပး ေဆာငးေပ့ရနး



သငးံ ကေလ့အတျကး ေဆ့ဝါ့ကုသမႈေစာငးံေရြာကး်ခငး့ ႏြငးံ ေဆ့ရဵုေဆ့ခနး့ ရကးခ္ိနး့မ္ာ့၌ ပူ့ေပါငး့ကူညီလုပးေဆာငးေပ့ရနး



ေဆ့ဝါ့ကုသမႈေရျ့စရာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ မြနးကနးသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ခ္မြတးေပ့ႏုိငးရနးႏြငးံ အကယး၍ သိသာထငးရြာ့သညးံ အ်ပဳအမူ
စိနးေခၐခ္ကးမ္ာ့၊ စို့ရိမးပူပနးမႈ၊ သု႔မ
ိ ဟုတး စိတးေနစိတးထာ့ ပူပနးေၾကာငးံၾကမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပၐေနမညး ဆုိပါက လႊဲေ်ပာငး့ မႈမ္ာ့အတျကး ကူညီ
လုပးေဆာငးေပ့ရနး



Vermont (ဗာ့ေမာ ) အာမခဵေအာကး၌ ယခု အက္ဵဳ့ဝငးမႈရိြသညးံ ေရာဂါကုသမႈမ္ာ့အတျကး ညႊနးၾကာ့ေပ့ႏုိငးရနး



သငးံ ကေလ့၏



သငးံကေလ့အတျကး ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့ရာ၌ မိသာ့စုတစးခုကဲံသုိ႔ သငးံလုိအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ေထာကးခဵအာ့ေပ့ႏုိငးရနး

အဖျဲ႔ အစညး့အေဝ့မ္ာ့၌ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေပ့ရနး

ကျ္ႏုးပးတ႔က
ို ေလ့မြာ ကေလ့ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ ေဆ့ခနး့ထဲ၌ ေနာကးတစးဖနး လာေရာကး်ပသသငးံပါသလာ့။ ေနာကးဆဵု့အေ်ခအေန သု႔မ
ိ ဟုတး ်ပနးလညး
သဵု့သပး်ခငး့အတျကး သငးံကေလ့၏ CDC ေဆ့ရဵုရကးခ္ိနး့သုိ႔ ်ပနးလာရနး တိက္ေသာ အစီအစဥးတစးခုကို ကျ္ႏုးပး တိ႔ဖ
ု ကးမြ သငး ႏြငးံအတူ စီစဥးေပ့ပါ
လိမးံမညး။ သငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈ သု႔မ
ိ ဟုတး ေမ့ချနး့မ္ာ့အတျကး ကျ္ႏုးပးတ႔ဖ
ုိ ကးမြ အခ္ိနးမေရျ့ ကူညီ လုပးေဆာငးေပ့ရနး အဆငးသငးံရိြေနပါသညး၊ ေနာကး
ဆကးတျဲ ေဆ့ခနး့်ပသမႈ လုပးေဆာငးရနးအတျကးလညး့ သငးံဖကးမြ လိုအပးလြ္ငး ေတာငး့ခဵႏုိငးပါ

ညး။ ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အေ်ခခိုငးေသာ ေရာဂါ

စစးေဆ့မႈႏြငးံ ေကာငး့မျနးသညးံ ေဆ့ဝါ့ကုသမႈ အစီအစဥး တိ႔က
ု ို လုပးေဆာငးသညးံအခါ၌ CDC အဖျ႔မ
ဲ ြ ေနာကးဆကးတျဲ ကုသမႈလုပးေဆာငးေပ့ရနး သိပး
မ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့ မလိုအပးႏိုငးေတာံပါ။
အ်ခာ့ မညးသူတ႔ုိ

ကျ္ႏုးပးအာ့ ကူညီေပ့ႏုိငးပါေသ့သနညး့။ သငးံကေလ့၏ အေစာပိုငး့ ၾကာ့ဝငးေဆာငးရျကးေပ့မႈ၊ အေစာပိုငး့ ပညာေရ့ အေ်ခအေန

သု႔မ
ိ ဟုတး သငးံကေလ့ ေက္ာငး့ရိြ အထူ့-ပညာေရ့ အဖျ႔၊ဲ ထုိနညး့တူ သငးံ ပတးဝနး့က္ငးရိြ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့တုိ့တကးမႈ ဆုိငးရာ

ဝနးေဆာငးေပ့မႈ ေအဂ္ငးစီမြ

ဝနးေဆာငးမႈစီစဥးေပ့သူမ္ာ့ စသညးတို႔မြာ သငးံအာ့ ကူညီလုပးေဆာငးေပ့ႏုိငးပါသညး။ သငးံ ကေလ့၏ က္နး့မာေရ့အဖျဲ႔ႏြငးံ ပဵုမြနး ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့
က အလျနးအေထာကးအကူ်ပဳႏုိငးပါသညး။ ASD ေဝဒနာခဵစာ့ေနရသညးံ ကေလ့မ္ာ့၏ အ်ခာ့ေသာမိဘမ္ာ့ႏြငးံ မိဘအၾကဵေပ့ေရြ႕ေနအုပးစုမ္ာ့ ဥပမာ
ဗာ့ေမာံ မိသာ့စု ကျနးယကးမြ လကးေတျ႔က္ေသာ စိတးကူ့ အေတျ့အေခၐမ္ာ့

မိသာ့စုမ္ာ့သုိ႔ အေထာကးအပဵံ အေ်မာကးအမ္ာ့ကိုလညး့ စီစဥး

2

ေပ့ႏုိငးပါသညး။ VT ကေလ့မ္ာ့ အတျကး ASD အာမခဵ အက္ဵဳ့ဝငးသညးံ အစီအစဥးသုိ႔ မညးသုိ႔ ဝငးေရာကးၾကညံးရႈႏိုငးေၾကာငး့ ႏြငးံပတးသကးသညးံ သတငး့
အခ္ကးအလကး အပါဝငး အေသ့စိ

အခ္ကးအလကး ႏြငးံ

ရငး့

်မစးမ္ာ့၊ ႏုိငးငဵေတားအဖျဲ႔အစညး့သု႔ိ ဆကးသျယးႏုိငးသညံး လငးံခးမ္ာ့ကိုလညး့

www.vermontfamilynetwork.org/i-need-help-with/developmental-disabilities/autism/ ဝကးဘဆ
း ိုဒး စာမ္ကးႏြာေပၐတျငး ေတျ႔ႏိုငးပါသညး။
ကျ္ႏုးပးတ႔အ
ို ေန်ဖငးံ ေအာကးပါ စာအုပးမ္ာ့ႏြငးံ အေထာကးအကူ်ပဳႏုိငးမညးံ အခ္ိဳ႕အငးတာနကး ဝကးဘးဆိုဒးမ္ာ့ကိုလညး့ အသဵု့်ပဳရနး တိုကး တျနး့လုိပါသညး


The Autism Speaks 100 Day Kit

(ရကးေပါငး့ ှွွ ကိရိယာအစဵုအလငး စာအုပး) မြာ အသစးစကးစကး

ါ

ထာ့သညးံ

မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး အထူ့သီ့သနး႔ ေရ့သာ့ထုတးေဝ်ခငး့်ဖစးကာ ASD ေဝဒနာ ခဵစာ့ေနရသူအာ့ ေဆ့စစးေဆ့်ပီ့ ရကးေပါငး့ ှွွ အတျငး့
အေကာငး့ဆဵု့ ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့ေရ့ ကူညီေပ့ႏိုငးရနး အတျကး်ဖစးသညးwww.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/100_day_kit.pdf


National Professional Development Center (ႏိုငးငဵေတား ကျ္မး့က္ငး

ပညာရြငး ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈ စငးတာ) ဝကးဘးဆိုဒး ထဲ၌ ကေလ့မ္ာ့အာ့

ASD ေရာဂါႏြငးံပတးသကး်ပီ့ သငးၾကာ့ေရ့အတျကး 24 အေထာကးအထာ့-အေ်ခခဵလ္ကး သတငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါဝငးပါသညး http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/briefs


Center for Disease Control and Prevention (ေရာဂါထိနး့ခ္ဳပးေရ့ ႏြငးံ ASD ကာကျယးေရ့ စငးတာ) အခ္ကးအလကး သတငး့လႊာ http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/autismfactsheet.pdf



Sound Advice on Autism (
သုေ

ၾ

) အၾကဵေပ့စကာ့ ကေလ့ ဆရာဝနးမ္ာ့၊

သနပညာရြငးမ္ာ့ ႏြငးံ မိဘမ္ာ့ အတျကး ASD ေရာဂါအေ်ခအေန ႏြငးံပတးသကး၍ မိဘမ္ာ့မြ ေမ့်မနး့ လာမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖဆိုႏုိငးရနး

အေထာကးအကူေပ့သညးံ အေမရိကနး ကေလ့ဆရာဝနး အကယးဒမီ (AAP) မြ လူေတျ႔ေမ့်မနး့်ခငး့ စုေဆာငး့မႈ http://www.aap.org/audio/autism/


ဗာ့ေ

လမး့ညႊနးခ္ကး ေနာကးအဆငးံမ္ာ့ (Vermont Next Steps Guide) ထဲ၌ ASD ေဝဒနာခဵစာ့ေနရသညးံ ကေလ့မ္ာ့ ရိြေသာ VT

မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး အေထာကးအကူ်ပဳေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတစးဝြမး့လဵု့ အရငး့

်မစးမ္ာ့ ပါဝငး ပါသညး -

http://www.ddas.vermont.gov/ddas-publications/publications-autism/publications-autism-documents/next-steps-autism


ASD ေဝဒနာခဵစာ့ေနရေသာ VT ကေလ့မ္ာ့အတျကး ပစၥညး့ကိရိယာ၊ အထူ့်ပဳလုပးထာ့သညးံ ကစာ့စရာမ္ာ့၊ သု႔မ
ိ ဟုတး ဝနးေဆာငးေပ့မႈ
မ္ာ့ ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အကူအညီရယူရနးအတျကး Autism Puzzle Foundation သု႔ိ ဆကးသျယး ေဆာငးရျကးပါ - www.vtautismpuzzle.org



- မိဘတုိငး့
သိရိြထာ့သငးံေသာအရာမြာ အဘယးနညး့။ (Autism Spectrum Disorders: What Every Parent Needs to Know) တညး့်ဖတးသူမ္ာ့ Alan
Rosenblatt MD အလနး ရိုစနးဘလတး၊ Paul Carbone MD, ေပါလးကာဘျနး့ ႏြငးံ Winnie Yu ဝငး့နီယူ၊ အေမရိကနး ကေလ့ဆရာဝနး
အကယးဒမီ မြ 2013 တျငးထုတးေဝသညး။



နာ့လညး
ေအာငးလုပး်ခငး့ - သငးံ ကေလ့အတျကး အေကာငး့ဆဵု့ ကုသမႈေရျ့ခ္ယးမႈ ႏြငးံအတူ ေတာကးပေသာ အနာဂတးအာ့ ဖနးတီ့ယူ

(Making

Sense of Autism Spectrum Disorders: Create the Brightest Future for Your Child with the Best Treatment Options) ေရ့သာ့သူ James
Coplan, MD ဂ္ိမး့စး ေကာံပးလနး၊ ထုတးေဝသညးံကုမၼဏီ Bantam Books၊ NY, 2010 တျငးပဵုႏြိပးထုတးေဝသညး။
ဤ အခ္ကးအလကး သတငး့လႊာအာ့ Stephen H Contompasis MD, Carol Hassler, MD ႏြငးံ Janet Kilburn, LICSW တို႔မြ စီစဥး ေရ့သာ့်ပီ့
ဗာ့ေမာ ASD ႏြငးံ အ်ခာ့ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈဆုိငးရာ မသနးစျမ့း မ္ာ့ခဵစာ့ေနရသညးံ ကေလ့ ႏြငးံ ဆယးေက္ားသကးမ္ာ့အ တျကး ဝနးေဆာငးေပ့မႈ

တို့တကးလာ ်ခငး့အတျကး ႏိုငးငဵေတား ကိရိယာ ချငးံ်ပဳေထာကးပဵံမႈ အဖျ႔အ
ဲ စညး့ (Vermont State Implementation Grant for Improving Services for
Children and Youth with ASD and other Developmental Disabilities ) မြ ကူညီေထာကးပဵံကာ ထုတးေဝ်ခငး့်ဖစးသညး။
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